NABÍDKA
sportovního soustředění
Pro:

Termín pobytu:

Dovolujeme si Vám nabídnout přípravu a organizaci sportovního soustředění, campu a programů pro váš sportovní oddíl,
skupinu, klub. Všem věkovým kategoriím nabízíme možnost sportovních soustředění formou komplexní služby
zahrnující ubytování, rozšířené stravování, sportoviště i relaxaci.
UBYTOVÁNÍ: 71 lůžek, vlastní sociální zařízení, TV, WiFi
STRAVOVÁNÍ: rozšířená plná penze (zahrnuje navíc pitný režim a svačiny nebo druhou večeři) – možnost dohody
konkrétních jídel a časů výdeje
SPORTOVIŠTĚ: multifunkční hřiště v areálu, výběhové trasy v členitém terénu v okolí, možnost zajistit fotbalové hřiště
(tráva) nebo tělocvičnu v obci Trnava
RELAXACE: wellness v hlavní budově RS (sauna, bazén, whirlpool), po dohodě relaxační masáže a aromaterapie

Předběžný počet účastníků:
? dospělých osob
Zahájení pobytu:
Ukončení pobytu:

čtvrtek ? večeří (ubytování je možné od 15:00 h)
neděle ? obědem (vyklizení pokojů do 12:00 h)

Ubytování:
V pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV, lednicí, WiFi.
Pokoje se nachází ve zděné chatě cca 30-50 m od hlavní budovy, kapacita 20-24 lůžek. V každé chatě malá kuchyňka se
společenskou místností. Bližší informace na http://www.rstrnava.cz/ubytovani/
Stravování – možnost dohodnutí menu na základě vašich požadavků:
Plná penze zahrnuje snídani formou bufetu, oběd (polévka, hlavní jídlo), teplou večeři, druhou večeři (např. různé druhy
pomazánek, pečivo, máslo, džem aj.). Na přání lze místo druhé večeře zajistit svačinu (ovoce, obložený chléb nebo
houska…). Celodenní pitný režim je samozřejmostí.
Relaxace:
Účastníci soustředění mají k dispozici ZDARMA bazén (v dohodnutou dobu). Za příplatek možnost využití celého
wellness centra (sauna, infra-sauna, vířivka).
Whirlpool: 50,-Kč/ osoba/ 90min. (zvýhodněná cena pro skupiny 15 a více osob)
Sauna a infra: 100,-Kč/ osoba/ 90min. (zvýhodněná cena pro skupiny 15 a více osob, v ceně prostěradlo, odpočívárna)
Po dohodě možnost zajištění relaxační masáže, aromaterapie aj.
Bližší informace na http://www.rstrnava.cz/relaxacni-centrum/
Sportoviště:
V areálu oplocené multifunkční hřiště s umělým povrchem - k dispozici ZDARMA v dohodnutou dobu (vstup v čisté obuvi).
Za příplatek osvětlení hřiště 50,-Kč/ hodina (zvýhodněná cena pro ubytované sportovní skupiny). V blízkosti hřiště

výběhový tréninkový okruh a další trasy v členitém terénu v okolí. Dále nabízíme dle možností zajištění travnatého
fotbalového hřiště nebo tělocvičny v obci Trnava – za příplatek.
Ostatní:
V hlavní budově k dispozici klubovna s kobercem na cvičení, velká jídelna, ping-pong, stolní fotbal, kulečník,
velkoformátová projekce (možnost DVD, TV či vlastních záběrů), bar (limonády, cukrovinky, zmrzlina, teplé nápoje,
alkoholické nápoje, pivo aj.), diskotéka, klimatizace, sluneční terasa, ohniště.
Areál nabízí možnost cykloturistiky po okolí, v zimě možnost běžeckého lyžování na upravených trasách po okolí. V
zimním období pro ubytované navíc 20% sleva na jakýkoliv skipas v přilehlém lyžařském areálu.

Modelová cenová kalkulace:
Cena za pobyt (3 noci, 3x rozšířená plná penze) včetně DPH:
3 x 460,- Kc = 1380,-Kc / mladší žáci do 10 let
3 x 480,- Kc = 1440,-Kc / starší žáci do 14 let
3 x 580,- Kc = 1740,-Kc / dorost do 19 let
3 x 740,- Kc = 2220,-Kc / dospelý

Ceny jsou platné pro skupiny 15 a více osob.
Při pobytu na méně jak tři noci přirážka 10%.
Obvyklá záloha ve výši cca 30% z celkové ceny splatná nejpozději jeden měsíc před zahájením pobytu, tedy …..

S přátelským pozdravem a přáním pěkného dne.
Rodina Tomšů
Rekreační středisko Trnava
Trnava-Luhy
CZ 763 18 Trnava u Zlína
Tel./Fax: +420 577 988 212
Mobil: +420 602 747 827, 731 511 747
e-mail: info@rstrnava.cz
http:// www.rstrnava.cz
Skype: rs.trnava
GPS: s.š. 49°19′2.943″N, v.d. 17°51′27.854″E

.

